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Klidné prožití Adventu, krásné a pokojné vánoční svátky
a v novém roce mnoho radosti, štěstí a zdraví Vám a Vašim
blízkým přeje za zastupitelstvo obce
Hana Žáková, starostka
Bohoslužby v Koněšíně během vánočních svátků
24. 12. 2017
25. 12. 2017
26. 12. 2017
31. 12. 2017
1. 1. 2018

Štědrý den – mše sv. ve 21.00 hodin
Slavnost Narození Krista – mše sv. v 11.00 hodin
Svátek sv. Štěpána – mše sv. v 11.00 hodin
Svátek Svaté rodiny, poslední den občanského roku –
mše sv. v 11.00 hodin
Nový rok – mše sv. v 11.00 hodin
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Milé děti, maminky a tatínkové, babičky a dědečkové a všichni tvořilkové,
také letos na nás čeká tradiční rozsvícení vánočního stromu a při této příležitosti bych
Vás, ráda pozvala do našeho fotokoutku, kde se mohou vyfotit nejen děti, ale i dospělí.
Současně s fotokoutkem přijďte navštívit i malé tvoření. Těšit se můžete na malování na
skleněné baňky, zdobení šišek, výrobu přáníček a další aktivity.
Přijďte za námi načerpat vánoční atmosféru, zastavit na chvilku čas a využít tuto chvíli
ke společnému setkání.
Těšíme se na Vás od 13:00 – 15:30 hodin a poté i po rozsvícení vánočního stromu, až do
doby, dokud s námi budete chtít být, v prostorách bývalé pošty. Hradí se pouze náklady
na materiál.
Klidné prožití vánočních svátků Vám přeje
Simona Ondráková

SOUSEDSKÉ POSEZENÍ
aneb Mlýny ztraceného údolí Jihlavky
Po třech letech si vás opět dovolujeme co nejsrdečněji pozvat na další SOUSEDSKÉ POSEZENÍ tentokrát s podtitulem Mlýny ztraceného údolí Jihlavky.
Pořad nejen pro pamětníky se uskuteční v sobotu 4. srpna 2018 od 16.00 hodin v Kulturním domě v Koněšíně. Společné sousedské setkání s výstavou historických fotografií
a živou diskusí s pamětníky ze zatopených mlýnů doplní vystoupení pěveckého sboru
KLOKOČÍ a jedné z nejstarších osad údolí řeky Jihlavky T. O. BOŽSKÁ BETTY, osady
pojmenované po jednom z mlýnů, v němž před 65 lety našli trampové nejen útočiště,
ale i pochopení a vřelé přijetí. Sousedské setkání bude také příležitostí připomenout si
40. výročí zprovoznění Vodního díla Dalešice. Vodní elektrárnu představí v prezentaci s
historickými fotografiemi její ředitel ing. Josef Blaha. Celý program je koncipován jako
živá sousedská beseda. Těšíme se proto na vaši účast.
Na závěr mi dovolte položit jednoduchou soutěžní otázku. Vzpomenete si, jak se jmenoval mlýn, kterému se říkalo Božská Betty?
Michal Krpálek – Simba, šerif S. T. O.

Divadlo žije
Co mohou způsobit šle, zapomenuté v hotelu nevalné pověsti, to vám prozradí divadelní
komedie Brouk v hlavě od Georgese Feydeaua, kterou začal nacvičovat náš ochotnický
spolek. Tato hra je nejčastěji inscenovaným dílem tohoto autora a byla také několikrát
uvedena v televizním zpracování. Ti z vás, kteří Brouka v hlavě viděli, mi jistě dají za
pravdu, že je to komedie, jak má být. Je plná zápletek, záměn a vtipných situací, které
pobaví snad všechny divadelní příznivce.
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Na koněšínském jevišti se uvedení této hry dočkáte na počátku února 2018. Do té doby
nám držte palce, aby se nám toto představení povedlo nacvičit k naší i vaší spokojenosti.
Za koněšínský ochotnický spolek Vám všem přeji příjemně prožité vánoční svátky a
hodně optimismu a nových nadějí do příštího roku!
Vlasta Komárková

Školka
Celé prázdniny bylo v naší školce rušno. Ale místo neposedných dětí se ve školních prostorách pohybovali pracovníci stavebních firem. S heslem „ musíme to opravit“ se pustili
do díla a školka tak dostala nový kabátek. Snížením stropů a instalací nového osvětlení
se třída doslova rozjasnila a zároveň jsme splnili požadavky, které nám stanovila hygienická stanice. Nutností bylo sundání topení, osekání zdí a celková výměna krytů na
topení. Náklady na kryty a vybavení činily 37 000,- Kč . Tyto náklady hradila z provozního rozpočtu škola. Opravena byla podlaha, nová je také podlahová krytina. Celkovou
úpravu završilo vymalování stěn a položení koberce. Interiér mateřské školy byl doplněn
o skříně na pomůcky, knihovnu a sušáky na výkresy. Na rekonstrukci školky nám částku
376 339,- Kč vyčlenila ze svého rozpočtu obec.
Současně probíhala částečná rekonstrukce školní kuchyně, kam byl pořízen nový konvektomat a elektrický sporák. Celkové náklady na konvektomat, rozvody k němu a výmalbu kuchyně činily 240 000,- Kč . Polovina dotace byla z Fondu Vysočiny. Dotaci se
škole podařilo získat již v červnu 2017 z vyhlášeného programu Naše školka.
Vzhledem k nízké kapacitě školky uvažujeme o jejím rozšíření. Proto byl už letos při
rekonstrukci vybudován vstup z místnosti mateřské školy do tělocvičny, kterou bychom
v případě potřeby mohli využívat. V tomto roce jsme u zápisu do mateřské školy byli
nuceni odmítnout sedm dětí, proto bude úprava prostor v nejbližší době nutná.
Ve školce je zapsáno celkem 23 dětí ve věku od dvou do šesti let, o které se starají dvě
paní učitelky. Od 1. září letošního roku je povinné předškolní vzdělávání, které se u nás
týká sedmi dětí . Pro tyto žáčky zajišťujeme kroužek předškoláka, logopedie a angličtiny.
Každou středu od 14:00 do 15:00 hodin se v naší miniškoličce těšíme na děti , které mateřskou školu ještě nenavštěvují. V tento den si mohou rodiče s dětmi přijít pohrát, a tak
se postupně seznámit s prostředím a režimem mateřské školy.
Ještě mi dovolte, abych Vás pozvala na blížící se adventní tvoření, které se uskuteční 29.
11. 2017 ve třídách základní školy. Od 15:30 hodin budeme vyrábět a tvořit různé vánoční dekorace, proto přijďte i vy nasát vánoční atmosféru. Každoročně se také účastníme
rozsvěcování vánočního stromu, které zahajují naše děti lampionovým průvodem a krátkým vystoupením. Letos tato akce proběhne 3. 12. 2017, těšíme se na společné setkání.
Závěrem Vám za celý pedagogický sbor přeji klidný adventní čas, příjemné vánoční svátky naplněné spokojeností a láskou a v novém roce 2018 pevné zdraví.
Vlasta Vošmerová
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Pletení pro Afriku
Projekt pokračuje!
Sběrné místo: budova ZŠ Koněšín
Sběr probíhá do 30. 6. 2018
Materiál je k vyzvednutí v budově školy
ZŠ a MŠ Koněšín pomáhá dětem v Africe, pomozte s námi!
Charitativní projekt Kint A Square pomáhá sirotkům, opuštěným dětem a dětem s chorobou AIDS v Jižní Africe (www.knit-a-square.cz).
Cílem projektu je uplést nebo uháčkovat čtverec libovolného vzoru o rozměrech 20x20
cm. Po dohotovení každého čtverce je třeba nechat “ocásek” dlouhý cca 50 cm, aby bylo
možné k sobě čtverce přišít. Ocásek je potřeba k čtverci „přimotýlkovat“, aby se nezamotal s jinými.

Víte, že …
•

25. 11. 2017 v 18.00 hodin se uskuteční v Hospůdce Na kopci Folkový večer? Srdečně
zvou členové pěveckého sboru Klokočí a žáci Kytarové školy Jiřího Němce.
• 3. 12. 2017 v 16.30 hodin bude slavnostně rozsvícen vánoční strom před budovou obecního úřadu? Z teplých nápojů se můžete těšit na medovinu a svařené víno. Z občerstvení
dále nabízíme Mls pana Neumanna – cena 60,-- Kč/porce. Pro děti bude připravený teplý
čaj zdarma. Teplé nápoje budou prodávány do vánočních hrníčků, které si zakoupíte za
vratnou zálohu.
• Od 20. 12. 2017 do 2. 1. 2018 bude Obecní úřad v Koněšíně z důvodu čerpání dovolené
uzavřen? Prvním pracovním dnem bude úterý 2. ledna 2018.
• 24. 12. 2017 se opět uskuteční Vánoční procházka? Sraz ve 13.00 hodin u obecního úřadu,
akci zajišťuje Chasa Koněšín.
• 24. 12. 2017 při mši svaté ve 21.00 hodin v Koněšíně bude zpívat místní pěvecký sbor
Klokočí? Přijďte nás podpořit, ale především oslavit svátek narození Páně.
• 25. 12. 2017 Myslivecké sdružení Studenec pořádá tradiční „Poslední leč“ v Kulturním
domě v Koněšíně? Od 20.00 hodin s kapelou LOS VALOS. Nebudou chybět zvěřinové
speciality a bohatá tombola.
• 20. 1. 2018 Tělovýchovná jednota Koněšín pořádá Sportovní ples? Od 20.00 hodin s kapelou Sagitta music. Vstupenky budou v předprodeji na obecním úřadě.
• 28. 1. 2018 farnost Valeč a Chasa Koněšín pořádají Dětský karneval?
• 8. – 11. 2. 2018 Koněšínský ochotnický spolek sehraje v kulturním domě divadelní komedii Brouk v hlavě od Georgese Feydeaua.
• 17. 2. 2018 Chasa Koněšín pořádá masopustní průvod obcí?
Více informací k jednotlivým akcím naleznete na webových stránkách obce
www.obeckonesin.cz a Facebooku.
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Zprávy z obce za rok 2017
V OBRAZE – vím, co se děje
Aplikace „V OBRAZE“ pro mobilní telefony vám přináší přehled aktualit z webových
stránek vybraných obcí, mezi něž se řadí i obec Koněšín. Upozorní vás na nově vložené
zprávy, dozvíte se včas o pořádaných akcích, můžete si prohlédnout fotografie nebo
dokumenty vyvěšené na úřední desce. Představujeme pomocníka pro každého, kdo
chce být stále informovaný.
Průběžně můžete sledovat, co se děje ve vašem okolí, zkrátka můžete být „V OBRAZE“.
Smlouvy na hrobová místa
Od nového roku 2018 budeme s nájemci hrobových míst uzavírat nové nájemní
smlouvy. Nájemní smlouva bude uzavírána na deset let. Zároveň proběhne úhrada
poplatků na stejně dlouhé období. Nyní obecní úřad připravuje materiál na jednání
zastupitelstva obce, které na svém zasedání dne 29. 11. 2017 bude schvalovat novou
podobu nájemní smlouvy a výši poplatku.
Reklamní skládací tašky
Současně se zpravodajem obdrží všechny domácnosti s trvalým pobytem v Koněšíně
reklamní skládací tašky. Každá domácnost dostane jednu tašku. Naleznete zde logo
Horácka, Nadace ČEZ a Jaderné elektrárny Dukovany, které nám na výrobu 3.500 kusů
pro celý mikroregion přispěly.
Facebook
Každý z nás má na sociální síť Facebook zajisté svůj vlastní názor, ale ať už si myslíme
cokoliv, je to nejrychlejší a nejdostupnější neplacená reklama, kterou využívá stále více
lidí a organizací. Obec Koněšín na této síti funguje již rok. Budeme velmi rádi, když
nám alespoň občas vyšlete pozitivní signál přes políčko „To se mi líbí“. Můžeme tak
společně docílit větší návštěvnosti stránek a sdílení jejich obsahu. Děkujeme za váš
„lajk“.
Šedé kontejnery na kovový odpad
V obci máme tři nové kontejnery na třídění drobného kovového odpadu. Naleznete je
u prodejny potravin COOP, v Batelově a u bývalého družstva. Jsou určeny pro sběr nápojových plechovek, plechovek od potravin a ostatní kovové předměty z domácností.
Kalendáře od Jaderné elektrárny Dukovany
Na obecním úřadě jsou již k dispozici kalendáře od Jaderné elektrárny Dukovany na
roky 2018/2019. Vzhledem k jejich velikosti, je nebudeme roznášet do poštovních
schránek, ale dovolíme si vás požádat o jejich vyzvednutí přímo na úřadě.
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V letošním roce se nám podařilo získat:
•

•

•
•

Podporu z Programu obnovy venkova, ta byla využita na opravy v budově školy. Přesněji v prostorách třídy školky. Opravili jsme izolace, podlahy, elektroinstalace, vyměnili
svítidla, zateplili strop a vymalovali veškeré prostory. Vybourán a připraven na osazení
dveří byl otvor do tělocvičny. Zároveň probíhaly práce v prostorách kuchyně, kde byla
provedena příprava na osazení konvektomatu – odpady, vodovodní a elektrická přípojka.
Dotaci na opravu hřbitovní zdi. Nyní připravujeme zadávací dokumentaci pro výběrové
řízení na zhotovitele díla. Bohužel v prvním kole se přihlásily jen dvě firmy, které svojí
cenovou nabídkou přesáhly alokované prostředky stavby. Případného nového zhotovitele
budeme znát v polovině měsíce ledna 2018.
Z Ministerstva pro místní rozvoj dotaci na vícegenerační hřiště v částce 400.000,-- Kč,
spoluúčast obce byla 246.128,-- Kč.
Finanční dar z Energoregionu 2020 na nákup komunální techniky. Byl zakoupen traktor
Johnn Deer X350R a křovinořez Stihl. Dotační prostředky činily 62.000,-- Kč.

Z vlastních zdrojů jsme pořídili:
• Na údržbu obce posypový vozík na zimní údržbu 25.350,-- Kč, zahradní traktor 149.900,- Kč, křovinořez 25.550,-- Kč.
• Do kulturního domu regál na ukládání nádobí 6.915,-- Kč, vozíky na skládací stoly
15.591,-- Kč, myčku nádobí 9.228,-- Kč.
• Do budovy obecního úřadu byla zakoupena sedací souprava a stůl 8.095,-- Kč.
• Rozšíření a modernizace webových stránek obce Koněšín 24.079,-- Kč.
• Nákup nového osvětlení na vánoční strom v hodnotě 32. 289,-- Kč.
Z vlastních zdrojů jsme přispěli:
• Peněžitým darem na letní farní tábory dětí a mládeže v Orlických horách a ve Štítarech
ve výši 2.000,-- Kč.
• Peněžitým darem SDH Koněšín na pořádání tradiční Bartolomějské pouti ve výši
25.000,-- Kč.
• Peněžitým darem rodině Řezáčových ze Studence, při příležitosti konání II. ročníku charitativního běhu Happy run ve Valči ve výši 10.000,-- Kč.
• Peněžitým darem firmě Trebi s.r.o. na pořádání hudebního festivalu „Koněšínský Vendelín“ ve výši 20.000,-- Kč.
• Peněžitým darem pro společnost Diana Třebíč na poskytování terénní pečovatelské služby ve výši 10.000,-- Kč.
• Peněžitým darem pro Oblastní charitu Třebíč ve výši 26.900,-- Kč pro rok 2017 a 30.000,- Kč pro rok 2018.
Rok 2017/2018 – příprava projektů a žádostí o dotace
• V únoru 2017 jsme podali žádost o dotaci do Integrovaného regionálního operačního
programu, Výzva č. 47 Infrastruktura základních škol (SVL) „Modernizace školy v Koně6
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šíně“. Jedná se o velký projekt, který zajistí kompletní nadstavbu celé budovy školy, kde
v podkroví vzniknou odborné učebny. V současné době má ministerstvo vyhodnoceno
cca 60% všech podaných žádostí. Předpokládáme, že do konce února 2018 bychom již
mohli vědět, zda jsme s žádostí uspěli.
Pokračuje se na změně územního plánu obce č. 1, studii na výstavbu rodinných domů a
územní studii veřejného prostranství.
Finišujeme s opětovným podáním projektu o dotaci na Ministertsvo pro místní rozvoj na
výstavbu pečovatelských bytů nad budovou obecního úřadu.
Připravujeme žádost o dotaci na úpravu veřejného prostranství. Z dotace bychom rádi
vytvořili nové odpočinkové místo v parku u školy. Jednalo by o umístění altánu, laviček a
úpravu zeleně. Pokud to bude ještě finančně možné, došlo by i na úpravy před kulturním
domem.
Projektová dokumentace na kanalizaci a ČOV již byla předána k zahájení územního řízení na Městský úřad v Třebíči.
Dále připravujeme projekt na stavbu skladových a funkčních prostor u kulturního domu
a projektovou dokumentaci na plynovod v částech obce, kde doposud není zaveden.
Též jsme schválili zadání návrhu pro výrobu pamětní desky obětem 2. světové války
v naší obci.
Zdroj

Výše dotace

Obec

Celkem

Příspěvek na výkon Kraj Vysočina
státní správy

97 600,00

0,00

97 600,00

Dotace POV

75 267,00

301 072,00

376 339,00

Fond Vysočina - Čistá Kraj Vysočina
voda

Kraj Vysočina

235 900,00

236 000,00

471 900,00

Využití dotace na volby Kraj Vysočina

14 460,00

0,00

14 460,00

Veřejně prospěšné prá- Úřad práce
ce

329 653,00

409 136,00

738 789,00

Dětské hřiště

400 000,00

246 128,00

646 128,00

113 450,00

175 450,00

MMR

Malá komunální tech- E n e rgore g i on 62 000,00
nika
2020
CELKEM

1 214 880,00 1 305 786,00

2 520 666,00

Letošní rok byl opět velmi hektický - a to ve všech směrech. Zastupitelstvo obce se snažilo
připravovat projekty pro další rozvoj obce. Většina z nich se ovšem bude realizovat až v roce
2019 a v dalších letech, tedy po komunálních volbách v říjnu příštího roku. Ale to už tak v životě chodí, že příprava projektů je mnohem delší než samotná realizace. Přeji si, aby se nám
většinu projektů povedlo zrealizovat a byly k užitku nás všech. Jsou to důležité projekty,
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které vyřeší dlouhodobé problémy obce. Ať je to kanalizace, čistírna odpadních
vod, rozšíření kapacity školy a školky, pozemky na výstavbu rodinných domů, optická síť, užitkový vodovod, seniorské byty, skladové a funkční prostory u kulturního
domu. Těší mě zájem občanů, kteří pravidelně navštěvují zasedání zastupitelstva
obce. Koněšín se stává vyhledávaným místem setkávání a pořádání kvalitních kulturních a společenských akcí. Připomeňme hudební festival Koněšínský Vendelín,
Letní dovádění s Vysočinou, divadelní představení MOR v podání místního ochotnického souboru, sportovní utkání, Bartolomějskou pouť, jarní vycházky, aktivity
Leteckého muzea, Cestu za zdravím, Zahradní slavnost, Dům a zahradu, krajské
setkání Sdružení místních samospráv České republiky a další. Ráda bych poděkovala
všem spolkům, občanům a podnikatelům, kteří pomáhají v obci zachovávat tradice,
které tak propojují jednotlivé generace.

Stromy svobody
U příležitosti 100. výročí vzniku Československa pořádá Nadace Partnerství roční kampaň
Stromy svobody 1918-2018. V rámci této kampaně pátrají členové nadace po Stromech svobody vysazených v letech 1918, 1919 na počest republiky. Hledají se též stromy, které obce
vysadily při stejné příležitosti v pozdějších letech například 1928, 1945, 1968 atd. V knize,
kterou vydala obec pod názvem Koněšín, se na straně číslo 71 můžeme dočíst, že v neděli
27. října 1968, se uskutečnily za účasti prakticky všech občanů obce oslavy 50. výročí vzniku
samostatného Československa. Symbolickým aktem bylo zasazení lípy Svobody v rohu parku
před budovou místního národního výboru. Dovolím si tedy požádat všechny doposud žijící
pamětníky, zda někdo má doma fotografie z této události, aby je poskytl k pořízení kopie pro
archiv obce. Vyvrcholením kampaně, kterou Nadace Partnerství pořádá, je celorepubliková
výsadba nových Stromů svobody v sobotu 27. října 2018, ke které se připojí i naše obec. Již
nyní můžete obci navrhovat nejvhodnější místa pro výsadbu Stromu svobody v Koněšíně.
Předem děkuji všem aktivním a vstřícným občanům za jejich zapojení se do této akce.
Profesor Tomáš Garrigue Masaryk
V příštím roce si budeme připomínat sté výročí vzniku naší republiky. Významnou osobností, která stála u jejího zrodu, byl profesor a první prezident Tomáš Garrigue Masaryk. Pro
mne osobně je vzorem člověka a politika, kterého si velmi vážím. Když jsem si před více jak
dvěma měsíci půjčila v naší knihovně Spisy Karla Čapka s názvem Hovory s TGM, neměla
jsem ani tušení, kolik moudrosti a hlubokých myšlenek se v ní ukrývá. Nemohu jinak, než se
o některou z nich podělit.
„Měříme život příliš jednostranně: podle jeho délky, a ne podle jeho velikosti. Myslíme
více na to, jak život prodloužit, než na to, jak jej opravdu naplnit. Mnoho lidí se bojí smrti, ale nedělají si nic z toho, že oni sami a tolik jiných žijí de facto jenom položivotem, bez
obsahu, bez lásky, bez radosti“.
8
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S odkazem na výše uvedená slova T. G. Masaryka nám všem přeji do nového roku 2018
i let dalších, abychom nežili položivotem, aby měl náš osobní život vždy ten správný
obsah a naplnění, které budou přinášet lásku a radost nejenom nám samotným, ale i
našim rodinám.
Hana Žáková, starostka obce

Horácko – ekologický mikroregion
Mikroregion i v letošním roce díky dlouhodobému partnerství s Nadací ČEZ, podpořil řadu významných akcí. V rámci
Pozďatínského rockování jsme předali dva šeky. Jeden nevidomému Ondrovi Zmeškalovi v hodnotě 10.736,-- Kč to je
1,-- Kč za každého obyvatele mikroregionu a druhý v hodnotě 5.000,-- Kč rodině Vávrových z Chroustova. Z nadačního příspěvku na letošní rok se mimo jiné přispělo všem
členským obcím na různé společenské, sportovní a jiné akce v hodnotě 5.000,-- Kč/obec,
dále 10.000,-- Kč/ obec na vánoční výzdobu, 1.000,-- Kč/obec na školení zdravovědy pro
sbory dobrovolných hasičů. Pořízeny byly skládací reklamní tašky, proběhly dva vzdělávací semináře pro starosty a chloubou je i malovaná mapa Třebíčska, kde má každá obec
svoji prezentaci.
Hana Žáková, předsedkyně mikroregionu

Jubilea v roce 2018
Všem níže uvedeným i neuvedeným jubilantům přeji jménem zastupitelstva obce pevné
zdraví a životní pohodu do dalších let.
60
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Milan Čechovský, Vlastimil Matoušek, Marie Potůčková, Miroslav Potůček,
Oldřich Řezanina, Bohumil Machát
Jarmila Blažková, Marie Pislcajtová, Bohumír Franěk, Stanislav Špaček,
Anna Líbalová, Hana Vařbuchtová, František Horký, Dana Dvořáková,
Jindřiška Musilová, Miroslav Oborný
František Fučík, Oldřiška Vyletělová, Jaroslav Musil, Zdenka Fučíková,
Marie Balážová
Jarmila Ošmerová, Jana Kotrbová
Božena Oborná
Marie Kopuletá,
Josefa Dobrovolná, Božena Coufalová
Stanislav Šibůrek
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Děti narozené v roce 2017
16. 6. 2017
24. 7. 2017
24. 7. 2017
27. 9. 2017

Richard Ošmera
Šimon Konečný
Matyáš Konečný
Veronika Dobrovolná

Koněšín č. p. 31
Koněšín č. p. 137
Koněšín č. p. 137
Koněšín č. p. 106

Zprávy Koněšínské Chasy
Den Země aneb Stokrát jsme bloudili kolem Koněšína!
Tak by se dalo pojmenovat příjemné sobotní odpoledne na konci dubna, kdy se pár
(celkem deset) nadšenců (nejen chasníků)
vydalo vyčistit okolí naší vísky.
Posbírali jsme odpadky kolem silnice až ke
státní – navázali jsme tím na práci školáčků
ze ZŠ Koněšín, kteří se sběru na této trase
chopili den před námi. Byli jsme pilní, vyčistili jsme i struhy směrem na Studenec a
Kozlany, vždy po konec katastru.
Naše pekelná rychlost spočívala v přesunech autem, které nám zapůjčilo SDH Koněšín.
Děkujeme!
Po pořádné práci pořádná odměna. A tak nám nezbývalo nic jiného, než si dát v naší
klubovně točeného Kozlíka (pár Kozlíků) a k tomu opékaný špekáček.
Suma sumárum jsme velice spokojeni, proto budeme v této prospěšné akci pokračovat
i v dalším roce. Ti z vás, kteří budou chtít rozšířit naše řady a pomoct s úklidem budou
vítáni. O této akci budeme včas informovat, předběžně je termín stanoven na březen (vše
závisí na počasí).
Lucie Ošmerová
Pavla Balážová
Koněšínská pouť
Dne 27. srpna léta Páně 2017 po svátku sv. Bartoloměje se v obci Koněšín uskutečnila již
tradiční pouť pořádaná tentokráte Sborem dobrovolných hasičů Koněšín.
Tradiční víkendovou akci zahájila páteční zábava v podání skupin Street 69 a Anna, v sobotu hrála skupina Urgent. V sobotu po obědě také přišel čas na stavění máje. K této
události se sešla většina schopných mužů z Koněšína, kteří pro to udělali vše, co mohli.
Nelze však zapomenout i na ženský díl práce, což bylo nazdobení máje a příprava krušpánku. Stavění lze považovat za úspěšné, vzhledem k tomu, že nebyla zničena střecha
10
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žádného domu poblíž. Mája byla sice
nakloněná trochu na stranu, ale dle
přesné předpovědi počasí se vítr ze
západu postaral o navrácení máje do
svislé polohy.
Samotná pouť začala již brzy ráno v
neděli, kdy se první stánkaři začali
sjíždět na svá vybraná místa. Poté, co
se i ostatní lidé probudili a slavnostně
vystrojili, byl čas vydat se do chrámu
Páně na mši ke cti patrona obce sv. Bartoloměje. Sešlo se zde také několik stárků, ozdobených tradičními stuhami, kteří zamířili na mši společně s nejmladšími členy chasy,
oblečenými do krásných koněšínských krojů. Po slavnostní mši se všichni za doprovodu
dechových kapel (pro Koněšín hrála kapela Polanka) přesunuli před kostel, kde se tancem a pokřiky přetahovali koněšínští stárci se studeneckými, kteří se chovali, jako by jim
celá pouť patřila.
Od kostela se vyšlo směrem ke kulturnímu domu, kde byla krátká přestávka na oběd.
Po ní se vyrazilo směrem k lidským obydlím obdařovat místní občany zábavou, tancem, hudbou a v neposlední řadě také vínem, které však cestou zteplalo a ke konci bylo
nepoživatelné. Počasí stárkům přálo do chvíle, než se došlo do Batelova. Tam nás stihl
prudký liják a procesí se zastavilo. Naštěstí to netrvalo dlouho a s menším zpožděním se
mohlo pokračovat směrem k cíli, čímž byl kulturní dům. Zde proběhla krátká ukázka tanečních schopností stárků, společně s malými dětmi v krojích. Poté začala volná zábava
za doprovodu dechové kapely.
Velké poděkování patří všem, kteří se na akci podílí a zachovávají tak nejstarší tradice
v naší obci.
Čí je pouť?
Naše!
Jan Franěk
Taneční a vícezájmový kroužek
Stejně jako rok minulý jsme se věnovali přípravě
malých chasníků na tradiční Bartolomějskou pouť.
Užili jsme si společně spoustu legrace a už teď můžeme říct, že v nich tkví velký potenciál. Mnohdy totiž
vedli spíš oni nás, než my je. Po pouťování jsme se
rozhodli vystřídat taneční kroužek za kroužek vícezájmový, který sklízí u dětí velký úspěch.
Začali jsme se scházet v říjnu, kdy nám počasí ještě
přálo. Proto se první dva kroužky uskutečnily venku,
kde se hrály hry, při kterých se procvičilo tělo i mo11
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zek. Při dalších kroužcích už nás počasí zahnalo dovnitř, proto trávíme čas v klubovně,
kde se bavíme různými aktivitami a tvoříme. Kroužek v letošním roce zakončíme vánoční procházkou, která proběhne 24.12. od 13 hodin, a znovu bude pokračovat od ledna.
Lucie Ošmerová
Daniel Studený
Svatomartinská zábava
Dne 11. listopadu 2017 v Koněšíně proběhl 2. ročník Svatomartinské zábavy, pořádaný
Koněšínskou chasou. Zábavou nás provázela kapela Los Valos, která hrála celou řadu písní
různých žánrů až do ranních hodin. Ani písně na přání pro ně nebyly problém.
Zábavě předcházel nejen intenzivní trénink skupiny Koněšanka, ale i přípravy na výzdobu
sálu. Výzdoba se skládala ze sněhových vloček, které byly vytvářeny složitou lepenou technikou, také z balónků, které byly spuštěny ze sítě u stropu na taneční parket. Tréninky byly
především zábavou pro zúčastněné. Začaly asi dva měsíce před samotnou zábavou a probíhaly skoro každý víkend.
První představení bylo v podání téměř všech členů Koněšanky. Hudba mírně zkomplikovala
začátek vystoupení, naštěstí se děvčata rychle zorientovala a pokračovala v nacvičené sestavě.
Při příchodu kluků převlečených za ženy publikum zajásalo. Zbytek vystoupení proběhl za
mohutné podpory diváků. Tím nám bylo potvrzeno, že každý z nás svůj úkol splnil.
Druhé vystoupení měli na starosti „Boxeři z Koněšína“, kteří byli na programu jako půlnoční
překvapení. Dle mého názoru nikdo neočekával, jak jednoduše se z boxerů stanou baletky,
které svým ladným výstupem oslní publikum.
Závěrem bych chtěl za celou Chasu poděkovat všem zúčastněným, sponzorům akce, kteří se
zasloužili o bohatou tombolu, a také SDH Koněšín a TJ Koněšín za zaštítění akce.
Velice si vážíme Vašeho zájmu a děkujeme za podporu.
Těšíme se na příští ročník!
Radim Badura (Fox)
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Fotokronika obce Koněšín za rok 2017
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